Prachtige vakantiewoning Villa Susanne
Vakantievilla met tuin
Algemene informatie
Locatie: Cazals, Midi-Pyrenees, Frankrijk
Aantal personen: 8
Toegankelijk met handicap: Neen
Huisdieren: Ja
Tuin: Ja
Zwembad: Ja
Anti-allergisch: Neen
WiFi: Ja
Villa Susanne is een recent gebouwd huis voor 6 personen (+ baby of
eventueel + 2 kindjes op slaapbank) met een ruim privé-zwembad en een
groot poolhouse, gelegen net buiten het dorp Cazals in de Lot. De villa staat
op een eigen terrein met zicht op het dorpje Cazals. Romantisch gebouwd
met liefde voor de streek. Het huis heeft 3 grote slaapkamers en een
slaapbank voor twee personen. Keukenhanddoekjes en handdoeken worden
u gratis aangeboden!

Indeling
Oppervlakte: 160 m2
Aantal etages: 2
Aantal toiletten: 3
Aantal badkamers: 2
Aantal slaapkamers: 3
Er is een grote open keuken (met dubbele oven / grill, kookplaat, koelkast
met vriesvak, vaatwasser en magnetron) / eetkamer en een grote
woonkamer met twee sofa's, een fauteuil, een flatscreen-tv (satelliet) en dvdspeler. Wasmachine, WIFI, centrale verwarming en ventilatoren aanwezig in
huis. Slaapkamer 1: tweepersoonsbed en balkonSlaapkamer 2:
tweepersoonsbedSlaapkamer 3: m twee eenpersoonsbedden. Slaapbank
voor twee personen in de woonkamer plus kinderbedje indien
nodig.Badkamer 1: Een en-suite badkamer bij slaapkamer 1 met douche,
wastafel en toilet.Badkamer 2: Ruime badkamer boven met bad/douche,
wastafel en toilet.Beneden apart toilet.Vanaf het zwembad (10x5m) heeft u
prachtig uitzicht over de heuvels. Hele dag zon op het zwembad. Overdekt
terras met tuinmeubels. Gas BBQ. Carport in schaduw. Groot grasveld
aanwezig.

Activiteiten

Vakantiewoningen, chalets, appartementen en gastenkamers

www.holidayhome.be

Cazals heeft twee bakkers, een slager en een kleine supermarkt. Er zijn
cafés en restaurants en het eten is erg goed en absoluut niet duur. Er is
elke zondag een markt met verse groenten en fruit, kaas, wijn, etcetera. In
de directe omgeving zijn talloze gezellige markten en zeker in de
zomermaanden zijn er ook lokale boeren- marktjes her en der. De omgeving
kent vele heerlijke adresjes om te eten en wijnen te proeven.Er zijn leuke
strandjes bij de rivier de Dordogne (op 25km) en de Lot (ook 25km). Binnen
een half uur van het huis is er van alles te doen, onder andere wandelen,
fietsen, paardrijden, klimmen, tennis en zwemmen.

Praktisch

Prijsinformatie

Parking: Ja
Afstand inkopen: 1 km
Afstand restaurant: 1 km
Keukenlinnen aanwezig: Neen
Badlinnen aanwezig: Neen
Bedlinnen aanwezig: Ja

Toeristenbelasting:
0
Milieubelasting:
0
Bedrag waarborg:
300
Bedrag schoonmaak:
100
Bedrag energie:
Prijs hoogseizoen: 1700 EUR
Prijs tussenseizoen: 1000 EUR
Prijs laagseizoen: 700 EUR
(prijzen zijn indicatief en gelden per week)

Meer informatie? Reserveren?
U vindt deze woning terug op http://www.holidayhome.be/ref2681.htm

